
Para os profissionais da Indústria do Vestuário, contar com o amparo e a
segurança do PASI faz toda a diferença.

Ter a proteção de um seguro de vida que oferece coberturas, benefícios exclusivos 
e assistências únicas, além de auxiliar nos momentos de necessidade, promove 
o bem-estar do segurado e sua família.

O Seguro PASI desde 1989 vem inovando ao oferecer benefícios e assistências 
que de fato melhoram a qualidade de vida de milhares de pessoas em todo o país.

Conheça algumas das inovações lançadas pelo PASI que os segurados podem 
contar e usufruir em vida. Clique no Box para saber mais:

Assistencia Recolocação e
Avaliação Profissional

Amparo Oncológico

Soluções de Telemedicina

Assistência Inventário

Assistência Odontológica
de Urgência

Assistência Desenvolvimento
Profissional do Estagiário

Cesta Natalidade

Bônus por Nascimento

Assistência Social

Assistência Psicológica

Assistência Fitness

Assistência Nutricional

Proteja sua Empresa e Beneficie sua 
equipe com o Seguro PASI

https://www.pasi.com.br/cesta-natalidade-e-destaque-do-portfolio-de-coberturas-do-pasi
https://www.pasi.com.br/novo-beneficio-do-pasi-contempla-trabalhadores-em-vida
https://www.pasi.com.br/pasi-inova-no-oferecimento-de-assistencias-social-psicologica-e-nutricional-diferenciadas
https://www.pasi.com.br/pasi-inova-no-oferecimento-de-assistencias-social-psicologica-e-nutricional-diferenciadas
https://www.pasi.com.br/pasi-inova-no-oferecimento-de-assistencias-social-psicologica-e-nutricional-diferenciadas
https://www.pasi.com.br/pasi-apresenta-mais-uma-novidade-em-suas-assistencias
https://www.pasi.com.br/pasi-lanca-nova-assistencia-recolocacao-e-avaliacao-profissional-com-foco-em-aprimorar-a-gestao-de-pessoas-nas-empresas
https://www.pasi.com.br/amparo-oncologico-pasi-minimiza-efeitos-colaterais-e-colabora-para-que-os-segurados-nao-interrompam-o-tratamento-de-cancer
https://www.pasi.com.br/pasi-incorpora-em-seu-portfolio-solucoes-de-telemedicina
https://www.pasi.com.br/assistencia-inventario-pasi-servico-inedito-chega-no-mercado-para-assessorar-as-familias-dos-segurados
https://www.pasi.com.br/assistencia-odontologica-de-urgencia-pasi
https://www.pasi.com.br/pasi-amplia-o-seguro-estagiarios


O Seguro PASI possui processos simplificados de contratação, manutenção e 
indenizações. Oferece ainda diferenciais exclusivos:

Fale com seu corretor de seguros ou envie um e-mail para sip@pasi.com.br
Se preferir entre em contato com a Central PASI de Atendimento através do 
4000-1989 (Capitais e Regiões Metropolitanas), 0800 703 6302 (demais localidades) 

ou WhatsApp: (31) 3036-3330

Diversas empresas e seus trabalhadores já comprovaram como é estar protegido 
e amparado com o nosso seguro!

Quer saber mais sobre o PASI?

Central e equipe exclusiva para gestão e 
atendimento das empresas, segurados 
e entidades de classe

Central de Amparo PASI para cuidar dos 
segurados e gestores em todos os 
momentos da vida

Indenizações pagas em 24 horas após o 
recebimento da documentação

Sem limite de idade e sem carência 
para trabalhadores ativos regularizados

A partir de um colaborador já é possível 
contratar

Permite contratar através de MEI, CPF, 
CEI e CNO

Acompanhe as novidades e 
os lançamentos do PASI 
em nossas redes sociais

O PASI é o Primeiro 
Seguro Popular do 
Brasil e já indenizou

mais de 80 mil
famílias em todo

o país.


